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THÔNG BÁO 
Về việc gia hạn học phí đối với sinh viên chính quy 

Từ học kỳ 1 năm học 2017-2018 

 

 
 

Nhằm tạo điều kiện cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, không đủ điều 

kiện đóng học phí đúng hạn. Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM thông báo về việc gia 

hạn học phí  từ học kỳ 1 năm học 2017-2018 như sau: 

1. Quy định về việc xét gia hạn: 

- Sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn không thể đóng học phí đúng theo 

thời hạn qui định.  

- Sinh viên không còn nợ học phí của các học kỳ trước. 

- Nhà Trường chỉ đồng ý gia hạn thời gian nộp học phí trong học kỳ chính, không 

áp dụng cho học kỳ hè. 

- Hết thời gian gia hạn học phí sinh viên phải đóng đủ theo lịch đóng học phí gia 

hạn của nhà trường. 

2. Hồ sơ, địa điểm, thời gian nộp hồ sơ: 

- Đơn xin gia hạn học phí theo mẫu (mẫu tải trên trang http://portal.uah.edu.vn; 

biểu mẫu – đơn). Đơn gia hạn phải có xác nhận của phụ huynh và xác nhận của UBND 

phường xã 

- Thời gian nộp đơn: Trong thời gian đóng học phí theo quy định của Trường.  

- Địa điểm nộp đơn: Sinh viên nộp đơn về phòng Kế hoạch Tài chính. 

Danh sách gia hạn chính thức sẽ được thông báo trên trang web Trường 

http://portal.uah.edu.vn trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn đóng học phí. 

Lưu ý:  Nhà trường không nhận đơn xin gia hạn khi đã hết thời hạn đóng 

học phí.   

3. Thông báo này không áp dụng đối với: 

- Sinh viên học theo chế độ cử tuyển của Nhà nước; 

- Lưu học sinh Lào, Campuchia; 

- Học viên cao học, NCS; 

- Sinh viên học theo Chương trình tiên tiến, Chương trình liên kết Swinburne, 

sinh viên học theo đề án “Đào tạo nhân lực các tỉnh, thành vùng Tây Nam Bộ”. 

Các Phòng chức năng, sinh viên các lớp thực hiện nghiêm túc Thông báo này. 
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